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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ,  

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ-ΩΝ 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ,  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 28.691,98 € (ΜΕ ΦΠΑ) 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής                
Επωνυμία Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Αθηνών 374 

Πόλη Χαϊδάρι Αττικής. 

Ταχυδρομικός Κωδικός 12 462 

Τηλέφωνο 213 2054468 

Φαξ 213 2054578 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (mail) promith@psyhat.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Κουτσούκη Μ. 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.psyhat.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση Υποτομέας Κεντρικής-ΝΠΔΔ. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας. 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Η αναθέτουσα αρχή Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

1. Τον Νόμο 3329/ΦΕΚ 81/Τ.Α΄/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 

διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2. Τον Νόμο 3527/ΦΕΚ 25/Τ.Α΄/2007, «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » 

3. Τον Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 ¨Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα 

Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

4. Τον Ν. 4024/2011 άρθρο 26 «περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης». 

5. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις οδηγίες  2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε) καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού.  

6. Την αριθμ. 25η/14-7-2022 (ΟΙΚ. ΘΕΜΑ 5ο) (ΑΔΑ : ΨΘΚΨ469Η5Ω-ΣΨ4) απόφαση Δ.Σ του ΨΝΑ, περί 

έγκρισης προμήθειας αναλώσιμου υγειονομικού υλικού 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Τμήμα    :  Προμηθειών  

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%98%CE%9A%CE%A8469%CE%975%CE%A9-%CE%A3%CE%A84
ΑΔΑ: 9ΛΕ1469Η5Ω-5ΩΖ





2 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  
Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού. με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  σε βάρος του ΚΑΕ 1311. 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων 

(CPV) :   

33192000-2, 38437000-7, 38519650-7, 33141320-9, 33141420-0, 18424300-0, 33141200-2, 33199000-1, 33141126-

9, 33198000-4, 31711140-6, 33157100-6, 33125000-2, 33196000-0 

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ανέρχεται στο ποσό των 28.691,98 (με ΦΠΑ). 

 

• Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίνεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α’ 

Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος. 

 

 Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα είδη της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα 

ποσότητα του κάθε είδους. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο 

Πρωτοκόλλου του 

Ψυχιατρικού 

Νοσοκομείου Αττικής  

  1 /9 / 2022 

Ημέρα Πέμπτη  και  

ώρα έως 10:00 μ.μ. 

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής 

Λεωφόρος Αθηνών 374 Χαϊδάρι  

  1 / 9 // 2022 

Ημέρα Πέμπτη  και  

ώρα έως 10:30 μ.μ. 

 

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 

καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ 

όπως και τα λοιπά έγγραφα που περιγράφονται και σχετίζονται με την καταλληλότητα του οικονομικού φορέα. 

 

Επίσης με την υποβολή της προσφοράς σας να μας προσκομίσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Α)  Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 

αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 

πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

στην ως παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 

Εναλλακτικά μπορεί να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε 

περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις 

εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις 

περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του 

Ν.4506/2019)  

 

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. 

(άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

Β) Έγγραφα πρωτοδικείου (εφόσον η προσφορά ξεπερνά το ποσό 2.500,00€, χωρίς ΦΠΑ)  περί : 1)μη πτώχευσης, 

2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 

6)υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη 

διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής 

διαχείρισης του Ν. 4307/2014. 
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Γ) Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

 

Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε 

αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. 

 

Ε) Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο 

και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή 

(πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, 

σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του  οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 

ΣΤ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 

από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, 

αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία 

αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές 

τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

 

Ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση 

αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 

Η) Υπεύθυνη Δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

 

 Οι  τιμές υπόκειται στις νόμιμες  κρατήσεις, εκτός ΦΠΑ. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή της από της 

κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

 

1. Στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

2. Την περιγραφή των αιτούμενων ειδών, 

3. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό πρωτοκόλλου της 

παρούσας Πρόσκλησης 

4. Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

5. Τα στοιχεία του αποστολέα 

6. Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

7. Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους στον κυρίως φάκελο που θα εμπεριέχει τους υποφακέλους 

(Δικαιολογητικά, Τεχνική προσφορά, Οικονομική προσφορά καθώς και αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή – 

usb stick (flash drive) ή εξωτερικό δίσκο ή cd Rom) 
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ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται ως μη κανονικές και επιστρέφονται χωρίς να 

αποσφραγισθούν. 

Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων 

τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν 

από αυτούς. 

Κατά την συνεδρίαση, η Επιτροπή του Διαγωνισμού αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο προσφοράς, καθώς και τους 

φακέλους δικαιολογητικών συμμετοχής και της φακέλους των τεχνικών και οικονομικών προσφορών, μονογράφει και 

σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό ανά φύλλο και την τεχνική προσφορά ανά 

φύλλο καθώς και την οικονομική προσφορά ανά φύλλο και καταγράφει στο πρακτικό της τα στοιχεία που περιέχονται 

σε αυτήν.  

Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και διευκρινίσεων, και με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 

οικονομικών προσφορών η Επιτροπή του Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό, στο οποίο αναδεικνύει την πλέον 

συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής με την παραπάνω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης 

και εισηγείται και γνωμοδοτεί στο Δ.Σ του ΨΝΑ  για τον προσωρινό ανάδοχο, το οποίο   εγκρίνεται από το Δ.Σ του 

ΨΝΑ (ΔΑΦΝΙ)  Αττικής. 

 

ΙΣΧΥΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 360 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας 

διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ 
Τα είδη και οι ποσότητες θα παραδίδονται όπως ορίζεται στην έγγραφη παραγγελία του Γραφείου Υλικού, η οποία θα 

δίδεται στον προμηθευτή δύο (2) - τρεις (3)  εργάσιμες ημέρες νωρίτερα από την ημέρα που επιθυμεί το Νοσοκομείο 

την προσκόμισή τους. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή έως 

εξαντλήσεως των αποθεμάτων αυτής. 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ) 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) 

του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της προϋπολογισθείσας, εκτός ΦΠΑ, και 

κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

εξής:  

α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 

εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την 

καταληκτική ημερομηνία  υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την 

ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε 

(5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.) 

 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους, ως εκ τούτου όπως αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία επικοινωνίας του εκδότη όπως και  email & 

τηλέφωνο. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 

όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η εκτέλεση της Σύμβασης διέπετε συμπληρωματικά από τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις του, 

από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 133 του ν. 4412/2016, σε αμφότερες 

δε τις περιπτώσεις εφόσον η εν λόγω εφαρμογή διατάξεων δεν έρχεται σε αντίθεση με τα όσα ρητώς θεσπίζονται στην 

παρούσα πρόσκληση. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά 

τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

 α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

 

 β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού 

ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

 

 γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 

από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/EE, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης 

στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ μετά τον έλεγχο των αρμόδιων υπηρεσιών του Νοσοκομείου και όταν ο ανάδοχος 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις. 

 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και 

με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 

 

 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από τον νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που 

παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως.   

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες  κρατήσεις. 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο. 

 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  
1. Ο ανάδοχος, βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, 

παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο 

ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016. 

 

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 

εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 

 

2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 

ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, χωρίς ΦΠΑ.  

 

 Εάν οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 
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ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
1 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της 

με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. 

           Στην περίπτωση κατά την οποία το υλικό κρίνεται απορριπτέο ο προμηθευτής υποχρεούται να το 

αντικαταστήσει μέσα σε 24 ώρες, αλλιώς υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

 

2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται 

ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα 

υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 

3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 

213 του ν. 4412/2016.    

 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για 

τους λόγους και υπό τους όρους, με την υπ΄ αριθμ. 113/12-05-2020 Θέμα 1ο Απόφασης του Κε.Σ.Υ.Πε. ή μετά από 

γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412. 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Ενστάσεις – προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης υποβάλλονται  

με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127, 205 & 205Α του Ν. 4412/2016 της τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως 

της το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος της της αποκατάστασή της. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί της υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

της διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν 

4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

Α/
Α 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΠΡΟΥΠΟΛ.  
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
ΠΡΟΥΠΟΛ. 

ΔΑΠΑΝΗ   
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

Ιατρικές προμήθειες  33192000-2 - Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ =  3.103,80€   

1 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ 

τμχ 50 0,500   ΝΑΙ 
Για λήψη ουριθρικού δείγματος, με υλικό 
συντήρησης με συρμάτινο στέλεχος 15 
εκ. 

25,00 € 

2 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  
5ml(RIA)   

τμχ 6.000 0,015   ΝΑΙ 

Σωληνάρια πολυπροπυλενίου (PP) 
13Χ75mm 5 ml για φύλαξη/μεταφορά 
δειγμάτων . Με βιδωτό πώμα ασφαλείας 
με στρογγυλή βάση. 

90,00 € 

3 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΚRYO TUBES  
2ML 

τμχ 100 0,017   ΝΑΙ 

Αποστειρωμένα 2ml ,για 
φύλαξη/μεταφορά στελεχών μικροβίων 
σε χαμηλές θερμοκρασίες(-80C).Με 
βιδωτό πώμα ασφαλείας. 

1,70 € 

4 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ 
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ  
ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ 

τμχ 30.000 0,060   ΝΑΙ 

Σωληνάρια πλαστικά  ΔΙΑΦΑΝΗ  με 
βιδωτό πώμα,πολυπροπυλενίου , 
απόλυτης στεγανότητας για τοξικολογικές 
εξετάσεις διαστάσεων 80Χ 
13mm,χωρητικότητας 7ml με στρογγυλή 
βάση.   

1.800,00 € 

5 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ  ΠΛΑΣΤΙΚΑ  
5ml  

τμχ 50 0,120   ΝΑΙ 

Σωληνάρια πολυπροπυλενίου (PP) 
13Χ75mm 5 ml για φύλαξη/μεταφορά 
δειγμάτων σε χαμηλές θερμοκρασίες(-
80C) . Με βιδωτό πώμα ασφαλείας. 

6,00 € 

6 
ΨΥΚΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ 
ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ 

τμχ 6 5,000     
3 ΤΜΧ Μέτριες και 3ΤΜΧ  μικρές (για τις 
ανάγκες του Μικροβιολογικού)  

30,00 € 

7 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΡΟΥ 
ΚΛΙΒΑΝΟΥ  

ρολλό 12 1,500   ΝΑΙ 
Διαστάσεων 19mm Χ 50m  για 
μικροβιολογικο και παθολογικη 

18,00 € 

8 

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ 
ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ GUDEL 

τμχ 150 0,370   ΝΑΙ 
Σε ατομική συσκευασία, από PVC μιας 
χρήσεως Νο  2 ,Νο 3,Νο 4. 

55,50 € 

9 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ  ΔΙΑΦΑΝΑ 
ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ  

τμχ 3.500 0,060   ΝΑΙ 
Διαστάσεων 5Χ5cm από ημιπερατή 
αδιάβροχη ταινία  πολυουρεθάνης, με  
υποαλλεργικό συγκολλητικό υλικό.   

210,00 € 

10 
ΒΑΖΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΙΦΩΝ 
ΤΩΝ 100gr 

τμχ 150 0,270   ΝΑΙ ME ΚΑΠΑΚΙ 40,50 € 

11 
ΒΑΖΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΙΦΩΝ 
ΤΩΝ 200gr 

τμχ 250 0,300   ΝΑΙ ME ΚΑΠΑΚΙ 75,00 € 

12 
ΒΑΖΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΙΦΩΝ 
ΤΩΝ 500gr 

τμχ 50 0,700   ΝΑΙ ME ΚΑΠΑΚΙ 35,00 € 

13 
ΒΑΖΑΚΙΑ-ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ 
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ 100cc ΓΙΑ 
ΦΑΡΜ/ΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ  

τμχ 50 0,200   ΝΑΙ   10,00 € 

14 
ΛΑΣΤΙΧΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
PENROSE 

τμχ 30 1,900   ΝΑΙ 

Για μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις. 
από καθαρό LATEX, αποστειρωμένοι, 
ακτινοσκιεροί, μιας χρήσεως σε ατομική 
συσκευασία μήκους 46cm. 

57,00 € 

15 
ΣΠΡΕΥ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 
100 ML (κολπικού - 
τραχηλικού επιχρύσματος) 

τμχ 3 5,900   ΝΑΙ για τις ανάγκες γυναικολογικού  17,70 € 

16 
ΨΗΚΤΡΕΣ - ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ 
ΓΙΑ ΠΑΠ ΤΕΣΤ 

τμχ 300 0,080   ΝΑΙ 
Με πλαστικό κορμό 15 εκ. και μαλακή 
εύκαμπτη τρίχα. Το άκρο της βούρτσας 
είναι λείο και δεν τραυματίζει. 

24,00 € 

17 
ΞΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΝΟΥ 
ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ 

τμχ 200 0,095   ΝΑΙ για τις ανάγκες των Εξ.ιατρείων. 19,00 € 

ΑΔΑ: 9ΛΕ1469Η5Ω-5ΩΖ
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18 
ΣΥΝΔΕΤΗΡΕΣ (CONTROL) 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Μ/Χ 

τμχ 80 0,380   ΝΑΙ 
Αποστειρωμένοι με βαλβίδα ελεγχόμενης 
αναρρόφησης από PVC. 

30,40 € 

19 
ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΔΙΑΦΑΝΟ(ΨΑΡΑΚΙ) 

τμχ 200 0,570   ΝΑΙ 

Συνδετικό καθετήρων (ψαράκι) kapkon 
με δύο αρσενικά άκρα και 
οπή,αποστειρωμένο,εσωτερικής 
διαμέτρου 6,5mm. 

114,00 € 

20 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ 
ΠΛΗΡΗΣ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

τμχ 5 7,400     

Το δοχείο υποκλισμού να είναι 
κατασκευασμένο από μη τοξική πρώτη 
ύλη, από P.V.C. με ένδειξη για χρήση σε 
άνθρωπο. Να έχει λεία επιφάνεια ώστε 
να έχει την δυνατότητα καθαρισμού. Να 
είναι ατραυματικό (ώστε να 
προστατεύεται ο ασθενής) και 
χωρητικότητας (1) ενός λίτρου έως 1 ½. 
Τα εξαρτήματα να είναι ανατομικά με 
λείες επιφάνειες ώστε να μην 
τραυματίζουν τα ευαίσθητα μέρη του 
σώματος με τα οποία έρχονται σε επαφή. 
Τα εξαρτήματα να χορηγούνται μαζί με το 
δοχείο υποκλισμού : σωλήνας με 
βαλβίδα stop και ρύγχος καθώς και 
συνδετικό σωλήνα ρύγχους. Να είναι μη 
τοξικά με πιστοποίηση ISO και να φέρουν 
σήμανση CE 

37,00 € 

21 
ΦΙΑΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕ 
ΚΑΠΑΚΙ 2 litr 

τμχ 2 
101,00

0   
  

Της τροχήλατης συσκευής αναρρόφησης 
TOBI CLINIK. 

202,00 € 

22 
ΚΑΣΚΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦ
ΟΥ 

τμχ 1 
101,00

0   
  

Από latex ή σιλικόνη με λάστιχο.Τύπου  
ALVAR REEGA  

101,00 € 

23 
ΞΕΣΤΡΑ (CURELTER) ΔΕΡΜ. 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

τμχ 30 3,500     

Αποστειρωμένη, σε ατομική συσκευασία, 
με πλαστική λαβή και πλαστικό 
κάλλυμα.Το ξέστρο να είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα διαστάσεων 4mm και 
7mm, σε  συσκευασία  10 τμχ. το κουτί 
(περίπου). 

105,00 € 

Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα 38437000-7  -  Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ =  
60,00€ 

  

24 
ΡΥΓΧΗ  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ 
ΠΙΠΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

τμχ 1.500 0,040   ΝΑΙ Ηλεκτρονικών  biohit proline 1-5ml 60,00 € 

Αντικειμενοφόροι πλάκες μικροσκοπίων 38519650-7 -   Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ = 50,00€   

25 
ΠΛΑΚΕΣ ΓΥΑΛΙΝΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΟΙ 

τμχ 5.000 0,010   ΝΑΙ 

Ατρόχιστες πάχους 1-1,2mm και 
διαστάσεων 25,4Χ76,2mm.Το επίπεδο 
της ποιότητας ικανοποιεί όλες τις 
απαιτήσεις του συνηθισμένου 
μικροσκοπίου. Σταθερός όγκος και 
μέγεθος επιτρέπουν εύκολη και 
οικονομική εργασία σε ασκήσεις, 
εργαστήρια και ινστιτούτα. Η καθαρή και 
ενιαία φόρμα της επιφάνειας του 
γυαλιού υγραίνεται εύκολα και εγγυάται 
σωστή ποσότητα του μείγματος. 

50,00 € 

Ιατρικές βελόνες 33141320-9  -   Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ =  1.281,50€   

26 
ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΠΕΡΙΚΑΡΔΙΟΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣ
ΗΣ 

τμχ 1 17,500     

Σέτ περικαρδιοπαρακέντησης Να 
αποτελείται από καθετήρα ακτινοσκιερό. 
Με συνδετικό αυλό 7,5cm ,clip διακοπή 
ροής (Alligator cable clip).Ατραυματική 
βελόνα διαδερμικής 
παρακέντησης.Οδηγό σύρμα για χρήση 
του σετ . 

17,50 € 

27 
ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΦΥΟΝΩΤΙΑΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ & 
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 

τμχ 10 6,500     

Αποστειρωμένες, υποδοχή πλαστική –
μεταλλική από ανοξείδωτο χάλυβα, 
Διαφανής, μιας χρήσεως, ατομική 
συσκευασία, με τυφλό άκρο και οπή στο 
πλάι, μήκους 5¨,6¨των 15cm περίπου σε 
μεγέθη Νο 21-25G. Να φέρουν 
προδιαγραφές ασφαλείας-
λειτουργικότητας. 

65,00 € 

ΑΔΑ: 9ΛΕ1469Η5Ω-5ΩΖ
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28 
ΒΕΛΟΝΕΣ  
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ 

τμχ 8.500 0,014   ΝΑΙ 
Νούμερα  19-500τεμ Νο 21-1000 Νο-23 
3000 Νο-25-3500 Νο27-500 

119,00 € 

29 
ΒΕΛΟΝΕΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ  
ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 

τμχ 18.000 0,060   ΝΑΙ No 29-30G (για σύριγγες) 1.080,00 € 

Χειρουργικά γάντια 33141420-0 - Προϋπολογισθείσας Δαπάνης  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ =  2.400,00 €   

30 
ΓΑΝΤΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ 

ΖΕΥΓΗ 8.000 0,300   ΝΑΙ 
6000ΤΜΧ  Νο 7  -   1000 ΤΜΧ Νο 7,5 και   
1000ΤΜΧ  Νο 8 

2.400,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

"Γάντια χειρουργικά σε ζεύγη υποαλλεργικά, αποστειρωμένα μιας χρήσεως  μεγεθών  7 , 7 1/2,  8,   Από φυσικό LATEX, ανατομικό 
σχήμα , χαμηλής περιεκτικότητας σε πούδρα.  
1.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται εγκαταστημένος και 
λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού 
περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, 
(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών 
προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 
2.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009 και ΕΝ 
455-3:2006. 
3.    Η διεργασία αποστείρωσης των προϊόντων πρέπει να επικυρώνεται και να ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων 
εναρμονισμένων προτύπων. 
4.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λατέξ φυσικού ελαστικού. 
5.    Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
i.       Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε 
χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 
ii.      Το υλικό κατασκευής του γαντιού 
iii.     Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα 
iv.     Η ένδειξη «ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ» 
v.      Η μέθοδος αποστείρωσης 
vi.     ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 
vii.    η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα 
viii.   η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 
ix.     οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 
x.      κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 
6.    Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 
7.    Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 
μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. 
8.    Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται 
ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει 
αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές γαντιών που φέρουν επισημάνσεις πάσης 
φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν 
την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του 
όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
9.    Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη στειρότητα και τη 
συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών." 

  

Γάντια μιας χρήσης 18424300-0 - Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ = 175,00€   

31 
ΓΑΝΤΙΑ  ΕΛΑΣΤΙΚΑ  ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ 
ΚΑΙ LATEX 

τμχ 5.000 0,035   ΝΑΙ 
SMALL 2500TMX      -    MEDIUM 
2000TMX    -     LARGE 500TMX 

175 € 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   

ΑΔΑ: 9ΛΕ1469Η5Ω-5ΩΖ
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"Γάντια ελαστικά μ/χ εξεταστικά, μεγεθών small-medium-large-extra large, υποαλλεργικά χωρίς  πούδρα, για εύκολο φόρεμα. 
1. Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία 
αποδεικνύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). 
2.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ 455-1:2000, ΕΝ 455-2:2009  και ΕΝ 
455-3:2006. 
3.    Τα προσφερόμενα γάντια πρέπει να είναι κατασκευασμένα από λατέξ φυσικού ελαστικού. 
4.    Στην ετικέτα / συσκευασία πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
i.       Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και τη διεύθυνση του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που ο κατασκευαστής δεν έχει έδρα σε 
χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης, η ετικέτα ή η συσκευασία πρέπει να περιλαμβάνουν επιπλέον το όνομα και τη διεύθυνση του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 
ii.      Το υλικό κατασκευής του γαντιού 
iii.     Ένδειξη αν το γάντι έχει ή όχι πούδρα 
iv.    ο κωδικός της παρτίδας του οποίου να προηγείται η ένδειξη «ΠΑΡΤΙΔΑ» (ή LOT) 
v.     η ένδειξη της οριακής ημερομηνίας ασφαλούς χρήσεως, εκφραζόμενη σε έτος και μήνα 
vi.    η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνη χρήση 
vii.   οι ειδικές συνθήκες αποθήκευσης 
viii.  κάθε προειδοποίηση ή/και ληπτέα προφύλαξη 
Οι ανωτέρω πληροφορίες μπορεί να παρέχονται υπό μορφή συμβόλων. 
5.    Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των γαντιών 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. 
6.    Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των γαντιών δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 6 
μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους. 
7.    Ουσιώδης διευκρίνιση : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται 
ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων προϊόντων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει 
αποκλειστικά και μόνον από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ, (ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές γαντιών που φέρουν επισημάνσεις πάσης 
φύσεως που έχουν τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν 
την ιδιότητα του διανομέα, εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του 
όρου αυτού κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών. 
8.    Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη συμμόρφωσή τους με 
τα ανωτέρω πρότυπα. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών" 

  

Καθετήρες 33141200-2  -   Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ = 564,10€   

32 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  3WAY   

τμχ 400 0,650   ΝΑΙ 

Αποστειρωμένοι από σιλικοναρισμένο 
PVC ή LATEX  με κυλινδρικό άκρο , με δύο 
μεγάλες οπές στο κυστικό άκρο . 
Υδροθάλαμος 30-50 ml σε νούμερα  14-
22 ch.Νο 14 30τεμ, Νο 16 150τεμ, Νο 18 
150τεμ, Νο 20 35τεμ, Νο 22 35τεμ. 

260,00 € 

33 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ FOLLEY ΜΙΑΣ 
ΧΡΗΣΕΩΣ  2WAY   

τμχ 200 0,650   ΝΑΙ 

Αποστειρωμένοι από σιλικοναρισμένο 
PVC ή LATEX  με κυλινδρικό άκρο , με δύο 
μεγάλες οπές στο κυστικό άκρο . 
Υδροθάλαμος 30-50 ml σε νούμερα  14-
22 ch. Νο 14 10τεμ, Νο 16 75τεμ, Νο 18 
75τεμ, Νο 20 20τεμ, Νο 22 20τεμ. 

130,00 € 

34 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ NELATON  

τμχ 150 0,140   ΝΑΙ 

 Καθετήρες  nelaton, αποστειρωμένοι μ/χ 
σιλικοναρισμένοι με ασηπτικό , συμπαγές 
ατραυματικό κυστικό άκρο, με ευρείες 
οπές και σε μεγέθη από 8-24 
ch.Αναλογικά σε όλα τα νούμερα 

21,00 € 

35 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ 
Μ/Χ 

τμχ 10 5,800   ΝΑΙ 
5TMX  Νο 28 ΚΑΙ 5TMX Νο 30. 
Συνοδεύεται πάντα με σύστημα 
παροχέτευσης BULLAU    

58,00 € 

36 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 
ΚΕΡΑΜΙΔΑΚΙΑ 

τμχ 10 4,900   ΝΑΙ 
Σωλήνες ελαστικοί παροχετεύσεως τύπου 
κεραμιδάκια. 

49,00 € 

37 
KΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΡΙΝΟΓΑΣ.LEVINE 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ Νο 14 

τμχ 40 0,202   ΝΑΙ 

Aπό PVC, ανοιχτού άκρου ακτινοσκιεροί 
βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 
έως 75 cm, ατραυματικοί ανοιχτού άκρου 
με 4 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε 
μεγέθη από 6-21, μιας χρήσεως, 
αποστειρωμένοι, σε ατομική 
συσκευασία, απυρογενείς, μη τοξικοί. 

8,08 € 

38 
KΑΘΕΤΗΡΕΣ 
ΡΙΝΟΓΑΣ.LEVINE 
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ Νο 18 

τμχ 60 0,202   ΝΑΙ 

Aπό PVC, ανοιχτού άκρου ακτινοσκιεροί 
βαθμονομημένοι ανά εκατοστό από 5 
έως 75 cm, ατραυματικοί ανοιχτού άκρου 
με 4 πλάγιες οπές, μήκους 125 cm σε 
μεγέθη από 6-21, μιας χρήσεως, 
αποστειρωμένοι, σε ατομική 
συσκευασία, απυρογενείς, μη τοξικοί. 

12,12 € 

ΑΔΑ: 9ΛΕ1469Η5Ω-5ΩΖ
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39 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ 
TIEMAN 

τμχ 80 0,280   ΝΑΙ 

Καθετήρες TIEMAN 2 WAY για στενώσεις 
ουρήθρας, μχ διαφανείς με λεπτά 
τοιχώματα ευρύ εσωτερικό αυλό, 
αποστειρωμένοι με μία οπή, μήκους 40 
εκ.περίπου.Υδροθάλαμος 3-15 ml. 
Μεγέθη 6-12 ch. Σε ατομική συσκευασία 
με πιστοποίηση CE.Αναλογικά σε όλα τα 
νούμερα  

22,40 € 

40 
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ 
ΑΝΔΡΩΝ  

τμχ 10 0,350   ΝΑΙ 

Καθετήρες εξωτερικοί ανδρών σε μεγέθη 
medium 25mm (No 2) 15τεμ,  large 30mm 
(No3) 15τεμ.  Ατομικά συσκευασμένοι με 
συγκολλητική ταινία.  

3,50 € 

Ιατρικός ρουχισμός 33199000-1 - Προϋπολογισθείσας Δαπάνης ΑΝΕΥ  ΦΠΑ = 2.785,00€   

41 ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ τμχ 7.000 0,300   ΝΑΙ 

Να είναι μιας χρήσεως, μη 
αποστειρωμένη. Nα έχει δέσιμο στο 
λαιμό και στην μέση. Να έχει μακρύ 
μανίκι με ελαστική μανσέτα. Να παρέχει 
πλήρη κάλυψη πλάτης. Να διαθέτει CE 
(Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΕ 2016/425). Να 
είναι κατασκευασμένη από non – woven 
υλικό υγροαπωθητικό και αδιάβροχο. Να 
πληροί το πρότυπο EN 13034 - Type PB. 
Να είναι μεγέθους one size 

2.100,00 € 

42 
ΜΠΛΟΥΖΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΠΟΣΤEΙΡΩΜΕΝΕΣ 

τμχ 200 2,300   ΝΑΙ 

Μπλούζα χειρουργική με μανσέτα, ολικής 
προστασίας και ενίσχυσης – FFP σε όλη 
την επιφάνειά της χωρίς να φέρει 
πλαστικές ενισχύσεις και ραφές για 
προστασία από λοιμώδη νοσήματα, με 
θερμοκόλληση, απόλυτα αδιάβροχη, 
αποστειρωμένη με ακτινοβολία ή και 
ΕΤΟ, ελεύθερη latex, μιας χρήσης. 
Να κατατίθενται επί ποινή απόρριψης της 
προσφοράς, το πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης με τα πρότυπα EN 13795. 

460,00 € 

43 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ τμχ 500 0,450   ΝΑΙ Πλαστικά, μιας χρήσεως με λάστιχο 225,00 € 

Ράμματα 33141126-9  -   Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ = 664,50€   

44 

Ράμματα Νο 2/0: 
απορροφήσιμα 
πολύκλωνα με βελόνα 
κόπτουσα. 

τμχ 50 0,780   

ΝΑΙ 

Βελόνα 3/8 PGA 

39,00 € 

45 

Ράμματα Νο 3/0: 
απορροφήσιμα 
πολύκλωνα με βελόνα 
κόπτουσα. 

τμχ 50 0,780   

Βελόνα 3/8 PGA 

39,00 € 

46 

Ράμματα Νο 4/0: 
απορροφήσιμα 
πολύκλωνα με βελόνα 
κόπτουσα. 

τμχ 50 0,780   

Βελόνα 3/8 PGA 

39,00 € 

47 
Ράμματα Νο 0: μετάξι με 
βελόνα  κόπτουσα. 

τμχ 25 0,780   
  

19,50 € 

48 
Ράμματα Νο 0: Nylon με 
βελόνα  κόπτουσα. 

τμχ 100 0,880   
  

88,00 € 

49 
Ράμματα Νο 2: Nylon με 
βελόνα  κόπτουσα. 

τεμ 100 0,880   Μονόκλωνα μη απορροφήσιμα 3/8 
βελόνα 

88,00 € 

50 
Ράμματα Νο 3: Nylon με 
βελόνα  κόπτουσα. 

τεμ 200 0,880   Μονόκλωνα μη απορροφήσιμα 3/8 
βελόνα 

176,00 € 

51 
Ράμματα Νο 4: Nylon με 
βελόνα  κόπτουσα. 

τμχ 200 0,880   

Μονόκλωνα μη απορροφήσιμα 3/8 
βελόνα 

176,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ για Α/Α : 101,  102,  103,  104,  105,  106,  107,  108.   

1. Τα προσφερόμενα ράμματα κάθε τύπου πρέπει να είναι πιστοποιημένα από κοινοποιημένο οργανισμό που βρίσκεται 
εγκαταστημένος και λειτουργεί νόμιμα στο έδαφος ενός από τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν σε ευκρινή θέση 
του τελικού περιέκτη τους την προβλεπόμενη σήμανση CE, η οποία απoδεικvύει την συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ,(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - Εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/42/ΕΟΚ «περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09)             

ΑΔΑ: 9ΛΕ1469Η5Ω-5ΩΖ
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2. Τα προσφερόμενα ράμματα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των σχετικών μονογραφιών της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας.   

3. Κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες, που είναι αναγκαίες για την χρησιμοποίησή του 
με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται 
από την παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ’ αριθ.ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/ Β/02-10-09).   
4. Στην επιφάνεια του τελικού περιέκτη όλων των προσφερομένων ραμμάτων πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή και ευανάγνωστο 
τρόπο τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:   
4.1. Ο κωδικός καταλόγου που χρησιμοποιείται από τον κατασκευαστή.   
4.2. Η χημική σύσταση του υλικού κατασκευής του νήματος.   
4.3. Η χημική σύσταση του υλικού το οποίο ενδεχομένως χρησιμοποιείται για την επικάλυψη του νήματος.   
4.4. Η κατασκευαστική δομή (πλεκτό πολύκλωνο, περιελιγμένο πολύκλωνο, μονόκλωνο κ.ο.κ.) και το χρώμα του νήματος.    
4.5. Η διάμετρος και το μήκος του νήματος στο μετρικό σύστημα.    
4.6. Το μήκος της βελόνης στο μετρικό σύστημα, ο τύπος της διατομής της καθώς και ο βαθμός κάμψης της βελόνη ς σε μοίρες ή σε 
κλάσμα περιφέρειας κύκλου.    

4.7. Η ένδειξη «στείρο», η μέθοδος αποστείρωσης, ο αριθμός της κατασκευαστικής παρτίδας, η οριακή ημερομηνία ασφαλούς 
χρήσης εκφρασμένη σε έτος και μήνα και η ένδειξη ότι το προϊόν προορίζεται για μία και μόνο χρήση, (σημ. τα στοιχεία αυτά μπορεί 
να παρέχονται και με την χρήση των ειδικών συμβόλων που προβλέπονται στις σχετικές οδηγίες).    

5. Το μήκος των προσφερομένων ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη) μπορεί να είναι έως και 10% 
μικρότερο από το ζητούμενο μήκος της διακήρυξης. Ατραυματικά ράμματα με μήκος μεγαλύτερο από το ζητούμενο θεωρούνται ως 
συμμορφούμενα και δεν απορρίπτονται.    
6. Το μήκος των προσφερομένων βελονών μπορεί να είναι έως 1 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες μικρότερες ή ίσες των 30 
χιλ και έως 2 χιλ μικρότερο ή μεγαλύτερο για βελόνες μεγαλύτερες των 30 χιλ    
7. Στα προσφερόμενα ατραυματικά ράμματα, (ράμματα με βελόνη), οι βελόνες πρέπει να είναι τρυπανισμένου οπισθίου άκρου, (βελόνες στις 
οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με είσοδό του σε οπή στο οπίσθιο τμήμα της βελόνης και μηχανική σύσφιξη). Ατραυματικά 
ράμματα με βελόνες που διαθέτουν οπίσθιο άκρο ανοικτού τύπου, (βελόνες στις οποίες η συγκράτηση του νήματος γίνεται με εγκλωβισμό 
εντός αναδιπλούμενου πεπλατυσμένου άκρου), δεν γίνονται αποδεκτά και απορρίπτονται ως απαράδεκτα.    
8. Το μήκος των προσφερομένων ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), μπορεί να είναι έως και 10% μικρότερο ή μεγαλύτερο από 
το μήκος που ζητείται στην διακήρυξη. Προσφορές ραμμάτων με μεγαλύτερη απόκλιση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.    
9. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των ραμμάτων 
καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του.    
10. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των συμβάσεων η ημερομηνία παράδοσης των ραμμάτων δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο 
από 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής τους.    
11. Διευκρίνιση 1η : ως τελικός περιέκτης νοείται το τελικό μέρος της συνολικής συσκευασίας του χειρουργικού ράμματος το άνοιγμα του 
οποίου εκθέτει το ράμμα σε μη στείρο περιβάλλον ή άλλως το μέρος εκείνο της συσκευασίας που δεν μπορεί να ανοιχθεί ή να καταστραφεί 
με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την ταυτόχρονη απώλεια της στειρότητας του ράμματος.    

12. Διευκρίνιση 2η : η τοποθέτηση των επισημάνσεων της συσκευασίας, που αναφέρονται παραπάνω και θεωρούνται ουσιώδεις 
προϋποθέσεις για την αποδοχή των προσφερομένων ραμμάτων, ή όποιων άλλων επισημάνσεων, πρέπει να έχει γίνει αποκλειστικά και μόνον 
από το πρόσωπο ή την επιχείρηση που θεωρείται κατασκευαστής των προϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ,(ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 130648 - ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09). Προσφορές ραμμάτων που φέρουν επισημάνσεις πάσης φύσεως που έχουν 
τοποθετηθεί, σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευασίας τους, από τρίτους, ακόμη και εάν οι τρίτοι αυτοί διαθέτουν την ιδιότητα του διανομέα, 
εισαγωγέα ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τυχόν παράβαση του όρου αυτού κατά την διάρκεια 
εκτέλεσης των συμβάσεων θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.    

13. Διευκρίνιση 3η :Ο προσανατολισμός της κορυφής του τριγώνου των βελονών τριγωνικής διατομής,(βελόνες δέρματος ή βελόνες 
κόπτουσες), δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης. Υπό την έννοια αυτή οι τριγωνικές βελόνες εσωτερικής και εξωτερικής κορυφής, (ή άλλως 
βελόνες συμβατικώς κόπτουσες και βελόνες αναστρόφως κόπτουσες), θεωρούνται όμοιες και κατατάσσονται σε μία ενιαία κατηγορία.    

14. Διευκρίνιση 4η :Ο αριθμός ατραυματικών ραμμάτων, (ράμματα με βελόνη), ανά τελικό περιέκτη δεν αποτελεί ουσιώδες κριτήριο 
αξιολόγησης και δε επιτρέπεται να συνιστά λόγο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης προσφορών. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών 
με διαφορετικό αριθμό ατραυματικών ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ’ όψη η ανά ράμμα τιμή.    
15. Διευκρίνιση 5η: Ο αριθμός ελευθέρων ραμμάτων, (απολινώσεων), ανά τελικό περιέκτη μπορεί να είναι έως και 30% μικρότερος ή 
μεγαλύτερος από τον αριθμό που ζητά η διακήρυξη. Για την οικονομική αξιολόγηση προσφορών που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τον 
παραπάνω όρο αλλά περιέχουν διαφορετικό αριθμό ραμμάτων ανά τελικό περιέκτη λαμβάνεται υπ’ όψη η ανά ράμμα τιμή.    
16. Διευκρίνιση 6η: Το χρώμα των χειρουργικών ραμμάτων, είτε αυτά είναι ατραυματικά, (ράμματα με προσαρμοσμένη βελόνη), είτε 
ελεύθερα, (απολινώσεις), δεν αξιολογείται και δεν αποτελεί κριτήριο ειδικής προτίμησης ή απόρριψης.    
17. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης δείγματα των προϊόντων δύναται να ελέγχονται ως προς τη στειρότητα και τη συμμόρφωσή τους με 
τη φαρμακοποιία. Τυχόν μη συμμόρφωση θα αποτελεί λόγο μη αποδοχής των παραδιδόμενων υλικών.   

Νοσοκομειακά είδη από χαρτί 33198000-4  -   Προϋπολογισθείσα δαπάνη ΑΝΕΥ ΦΠΑ = 2.104,50€   

52 
ΧΑΡΤΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ  

ΠΑΚΕΤ. 100 21,000   ΝΑΙ 
Διαστάσεων 29Χ30 εκατ., σε πακέτο 
των 500 φύλλων 

2.100,00   

53 
ΤΑΙΝΙΕΣ - ΔΕΙΚΤΗΣ 
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΤΜΟΥ 

κουτί 1 4,500   ΝΑΙ 

Διαστάσεων 15 Χ1,5cm περίπου, σε κουτί 
των 250 ταινιών. Για χρήση στον υγρό 
κλίβανο(για τις ανάγκες των 
Εξωτ.Ιατρείων) 

4,50   

Ηλεκτρόδια  31711140-6 -  Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ = 2.360,00€   

ΑΔΑ: 9ΛΕ1469Η5Ω-5ΩΖ
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54 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ (ΠΑΤΣ) 
ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ  

τμχ 40 59,000   ΝΑΙ 

Για τον φορητό απινιδωτή NSAED 
PRIMEDIC HEART SAVE AEDΓερμανίας. 
1.Αποστειρωμένα. 2. Μιάς χρήσης 
3.Ζεύγος.4 Συνδετικό  καλώδιο έτοιμο για 
χρήση έξω από την αποστειρωμένη 
συσκευασία. 5.Βήσμα συνδετικού 
καλωδίου νέου τύπου 5 οπών, με 
διαφορετικό μέγεθος και σχήμα 
κατάλληλο για απινιδωτή, 
κατασκευασμένο μετά το 2014. 
6.Διάρκεια ζωής (Ελάχιστο 3 έτη) 
.Ξυραφάκι,αποστειρωμένα γάντια, 
επιστόμιο για αναπνοές, ψαλίδι 

2.360,00 € 

Μάσκες ιατρικών αερίων 33157100-6  -  Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ = 124,00€   

55 
ΜΑΣΚΕΣ ΒΕΝΤΟΥΡΙ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

τμχ 200 0,620   ΝΑΙ 

Μάσκες χορήγησης Ο2 VENTURI  180cm – 
200cm, σε ατομική συσκευασία, με 
εξάρτημα για ρύθμιση  ροής Ο2 (πλήρες 
σετ) 

124,00 € 

Εξοπλισμός ουρολογικών ερευνών  33125000-2 -  Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ = 80,00   

56 
ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΑ ΑΝΔΡΩΝ 
ΧΑΡΤΙΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 

τμχ 200 0,400   ΝΑΙ Πεπιεσμένου χάρτου 80,00 € 

Ιατρικά βοηθήματα 33196000-0  -  Προϋπολογισθείσα δαπάνη  ΑΝΕΥ  ΦΠΑ =  7.386,29€    

57 
ΚΟΛΛΑΡΑ ΛΑΙΜΟΥ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μ/Χ(ΣΚΛΗΡΑ) 

τμχ 10 3,629   ΝΑΙ 

Κατασκευασμένο από αφρώδες υλικό 
για μεγάλου βαθμού υποστήριξη και 
άνεση του πάσχοντος – επικάλυψη με 
βαμβάκι – πρόσθετο stockineffe 
επενδεδυμένο από υποαλλεργικό 
ύφασμα που πλένεται για καλύτερη 
υγιεινή και ειδικά αυτοκόλλητα σε Νο : 
M,L,XL 

36,29 € 

58 
ΙΜΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΛΩΣΕΩΣ 
ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ  

ΣΕΤ 150 49,000   ΝΑΙ 

Η μία άκρη να είναι κατασκευασμένη α π 
ό ειδικό ύφασμα (καραβόπανο) μεγάλης 
αντοχής με επένδυση μαλακού 
υφάσματος για να μην τραυματίζει ή 
ερεθίζει τους ασθενείς, διαστάσεων 36 
mm *7 mm περίπου και να φέρει 
μεταλλική αγκράφα. Η άλλη άκρη να 
είναι από καραβόπανο και να διαθέτει 
οπές μέσω των οποίων να ακινητοποιεί 
τα πόδια ή χέρια του ασθενούς και στη 
συνέχεια να δένεται στο κρεβάτι με 
μαγνητικές κλειδαριές διασ. 104 mm * 
4,5 mm περίπου. Οι συνολικές 
διαστάσεις μήκος ζώνης να είναι από 
130-140 εκ. περίπου Να διατίθεται σε 
συσκευασία : 1 ιμάντας με 2 μαγνητικές 
κλειδαριές και 1 κλειδί. 

7.350,00 € 

      
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ  23.138,69 

      

ΦΠΑ 5.553,29 

     

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  28.691,98 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

 

α/α 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ) 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

ΦΠΑ 

1 
  

  ΤΕΜΑΧΙΟ 

   

2 
    ΤΕΜΑΧΙΟ 

   

3 

  

  
ΤΕΜΑΧΙΟ 

   

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ 

ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Σχέδιο Σύμβασης 
 

  ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στο Χαϊδάρι σήμερα την ..................... του μηνός  ................................................ .... του έτους 20… ημέρα    .......................... , οι 

κάτωθι υπογεγραμμένοι, αφ΄ ενός μεν  

 ο/η κ. …………………………,  Διοικ………. του ΨΝΑ (ΑΦΜ ΨΝΑ: 999696712 - Δ.Ο.Υ. ΑΙΓΑΛΕΩ) ενεργών εν 

προκειμένω  ως εκπρόσωπος του Νοσοκομείου και αφ΄ ετέρου  

 

 η εταιρεία  ……………………………………………………………………………………………….. 

Διεύθυνση 

εταιρίας 
:  Τ.Κ. :  Περιοχή :  

Τηλέφωνα επικοιν.  :  Κινητό :  Φαξ :  

Α.Φ.Μ :  Δ.Ο.Υ. :  

νομίμως εκπροσωπούμενη από τ........................................................................ συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα παρακάτω: 

Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, δημοσίευσε Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης τη 

συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη χορηγητή-ων αναλώσιμου υγειονομικού 

υλικού, για ένα έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.691,98 € (με Φ.Π.Α) 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την αριθμ.: ……………. απόφασή του  ενέκρινε την ανάθεση των προς 

προμήθεια ειδών που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσης, στην εταιρεία ………………………………………... 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της 

παρούσης διακήρυξης) 

1.2 Αρχές εφαρμοζόμενες κατά την εκτέλεση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1 Εγγύηση  (καλής εκτέλεσης) (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

2.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

2.3 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

2.4 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

3.1 Τρόπος πληρωμής (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.4  Παρακολούθηση της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.5  Διάρκεια σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.6       Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

3.7  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση (Όπως ορίζει το σχετικό άρθρο της παρούσης διακήρυξης) 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. Πρωτοκόκου  …….  Πρόσκλησης Ενδιαφέροντως του Ψ.Ν.Α. την 

αριθμ. πρωτ: ………προσφορά του προμηθευτή καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Αφού συνομολογήθηκαν τα παραπάνω, από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα και 

υπογράφεται νόμιμα απ’ αυτούς αφού έλαβε ο καθένας από τους συμβαλλόμενους από ένα όμοιο. 

 

ΟΙ      ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

                                          ΓΙΑ ΤΟ  Ψ.Ν.Α                                                                     ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΙΑ                

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ Ψ.Ν.Α. 

Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΑΓΔΗ 
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